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Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Τμήματα Β΄ Λυκείου (Υποδομή Γ΄ Λυκείου) 

Ημερομηνία: 19-12-2020 

Α. Κείμενα 
 
Poētam curaeet miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam repugnat. Musa est uni-
caamīca poētae. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aenēas cum Anchīsā, cum natoetcum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant 
et Aenēan inAfricam portant.Ibi Didō regīna novam patriam fundat. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irārtus ad oram Aethi-
opiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet:«regia hostia 
deo placet!» […] Perseus hastā beluam delet et Andromedamliberat. Cēpheus, Cassiope et 
incolae Aethiopiae valde gaudent. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Iustitiā inter se certābant et patriam curābant. In bello periculaaudaciā propulsābant et 
beneficiisamicitias parābant. Delecti consultābant patriae; eis corpus ex annis infirmum 
(εννοούμενο ρήμα erat) […] 
 
A1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα στο τετράδιό σας. 

Μονάδες 40 
 
Β. Παρατηρήσεις 
 
Β1. α. Για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους να γράψετε τους τύπους που ζητούνται: 

• repugnat:το ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Οριστική του Υπερσυντελίκου στην 
ίδια φωνή  

• navigat: το απαρέμφατο του Ενεστώτα στην ίδια φωνή  

• turbant: το σουπίνο 

• urget: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωποτης Οριστικής του Παρακειμένου στην ίδια 
φωνή 

• nocet: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Συντελεσμένου Μέλλοντα 
στην ίδια φωνή 

• placet: το δεύτερο ενικό και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του 
Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή 

• delet: τον ίδιο τύπο στην Οριστική του Παρακείμενο και του Συντελεσμένου Μέλλοντα  

• gaudent: του ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού στην Οριστική του Ενεστώτα στην ίδια 
φωνή 

• curabant: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα και του 
Συντελεσμένου Μέλλοντα στην ίδια φωνή 
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• consultabant: τον ίδιο τύπο στην Οριστική του Ενεστώτα στην ίδια φωνή 
 

Μονάδες 13 
 

Β1. β. est: Να γράψετε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου 
και του Συντελεσμένου Μέλλοντα. 

Μονάδες 2 
 

Β2. α. Για τα παρακάτω ουσιαστικά/επίθετα/συνεκφορές να γράψετε τους τύπους που 
ζητούνται: 

• miseriae: τη δοτική του ίδιου αριθμού 

• sociis: τη γενική και την κλητική του άλλου αριθμού 

• pontum: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• novam patriam: τη γενική του άλλου αριθμού 

• formā suā: την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού, αφού πρώτα μετατρέψετε την 
κτητική αντωνυμία ώστε να δηλώνει το β΄ πρόσωπο για πολλούς κτήτορες 

• se: τη γενική του πληθυντικού αριθμού για το β΄ πρόσωπο 

• quae: την αιτιατική του ενικού αριθμού του ουδετέρου γένους 

• incolis: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού 

• eis: την αιτιατική του αρσενικού και του ουδετέρου γένους του ενικού αριθμού 
 

Μονάδες 9 
 
Β2. β. In bello pericula audaciā propulsābant et beneficiis amicitias parābant 
(εννοούμενο υποκείμενοRomani): Στην παραπάνω πρόταση να μεταφέρετε τους κλιτούς 
τύπους στον άλλο αριθμό όπου αυτό είναι δυνατόν. 
 

Μονάδες 6 
 

Γ1. Να εντοπίσετε και στα τέσσερα αποσπάσματα τους εμπρόθετους προσδιορισμούς που 
συντάσσονται με αφαιρετική και να επισημάνετε τον συντακτικό ρόλο του καθενός. 
 

Μονάδες 10 
 

Γ2. Να εντοπίσετε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς μεταξύ των τεσσάρων 
αποσπασμάτων, να δηλώσετε τη συντακτική θέση του καθενός καθώς και τον όρο που 
προσδιορίζουν. 

Μονάδες 10 
 

Γ3. Να εντοπίσετε μεταξύ των τεσσάρων αποσπασμάτων τις δοτικές και να επισημάνετε 
τον συντακτικό ρόλο της καθεμιάς. 
 

Μονάδες 10 


